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 ص ولابد !دنلتكما يف 1 يف َدِلَو لج ع وه
2 
 اهسْمَشي مينو يبونجلا ٍرْحَبلا ٍرْرُج يف ِهِتاَح ماير هاا ما هنأ

 ا ويف ريكفتلاو ِطَو ىلإ نيحلا نع نكي ل ؛ , اهئيفدو

 د قريرَجلا يطارم نب“ ةدح ناك كهل ىف كح
 اك 0 هنأ هل (تاياكجحلا ةّيوار» ينْمَت يطو «الاتيسوت١» 5

 سيول تربور مساب و 1 ماعلا ىلا فوم ناكر « ٍصَصِقْل
 3و

 ريثكو ٠ نوفوطخملا» ةّصِقو «زنكلا ةريزج» ٍةّصِق نلوم « ن

 0 00 ةَواَس أ كك ل كل لب» وام دا نم ناكر

 016 اريح لكلا هاي هرمشت 0

 دوو ةلضاف قير يلع يف كري الك اقف - سيول يناثلا هيساب

 .(يمك» سيول اهوعْدي ناك كد « ماهجنيك نوبل 0



 "نم اريك يفاعي « قيل فيعض - د او لْثم - سيول بش
 0 اَءْرَج ىضْنأ 1 قفل دربلا تالزن

 بعلب وأ ءروج ىلع ىتذب ِهيبَرُم عم بعلي ويرجح ليخاد 00 0 52 ِ-
 قار ةقئاك اذ كك كلن رحال بك ع وق ل
 لح ُصْقن ال مشارف راوجب 'سِلْجَت يمك "تتاكف هنو ران
 تابّرعلا ناعمْسي امدْنِع الإ رحابصلا لطب ٍنارْعْشَي الف « اًضّصِق
 بنك ىلع امم ناي اناكف اهلل ءاثأ نأ دملا لْخْدَت ”يهو
 يف اب رهو ٠ ةَوَيَو رعشلا طفْحَي ذأ يمك ظل امك ٠ ةَرَوَصُم
 يف مهن رماظَتلا امِمِوْيَل َنْسِض ناك ل وِرْمُع نم هلل

 5 ا . ره ءناليثتسيو [دَمْقَم ٍنادلف
 مس ع وهو جيباصمل 8 رم 0

 تك 0 ماو أتوا
 ةَديصَق هيفو (ٍلافطألل راش ةَقيدَح» هاعَد اًباتك اهَدْعَب سيول
 : اهْملَطَم اذهو « « حيباصملا دِقْوُم»

 ارم اًفوغَش سيول ناكو



 ٍلِرْنَم ىلإ هتلئاع اتَلقتلا « وِرْمُع نم ةَسداّنلا سيول لب امَّلو
 « سيول مَع دالؤأ دَحَأ « بوُب ناكو . ةّريْثدَأ رطسو نم اير مَ
 اذه مهم يف 'مهُيورَي ام اًريثَك « دعب اميف اما ّمَبْصَأ يذّلو
 .صاخشألاو ٍرظانَملا نيؤلتب ناموقيف « ام نولي ِناَّصلا ناكو
 ُناَحّطلا» َّصِق َلامَأ ٍناضِرْمَي انك ُثْبَح ِرغَّصلا َحَررَسْلِل
 ةتيئاوح تناكو .شالثلا رعباصألا وذ كاج» َةَّضِقو ُهَلاجرو

 نّولم اهضْمَب ٠ تاباغو اق نس َرْوُص عيل ضعت ةريثدَأ
 وكلما َرْيَغ َرَوّصلا نالَّضَفُي ِنايبَّصلا ناكو ٠ ولم ُريَغ "ضبا
 يتلا ناولألا بلْ نيب مارا ناولألاب اهبل اَمُح امم

 اناكف ٠ اَمِهْيَدَل يح نيل للا ل ل

 ا ةطئارخخ ٍناَمُسْري

 اًنوصح َرودُقلا ٍنارّرصَتيو « رلاتق يف َكِلاَملا هذه ّنأو « كِلَملا
 ًةلْيَس بيلحلا نيو "طقاسَتي اجل ريل ّنِم نالعْجَيو « اًعالِقو

 ىدَم ىلع ٍنيمِمَح ِنْيدَص نانا ّيِقَبو ."قرغُيو "ضيفي
 .ر بوُبو اًريهش اََِك سبول اهّلالخ حيضأ وديع كاس
 . اًقومزم اًصجان



 يف مدلول ودَج لزم ةرايزإ ْبَهَدَب سيول ناك امَدْنِعو
 ولاوخأ ءانْبَأ نم نيريثك "عم وهلي ناك . ةَريثدأ يحاوض يف نوتنلك
 وهنا عم "شيعي اًسيّسِق روفلَب سيول ٌروجَعلا ُهّدَج ناكو . هتالاخو

 ناكف ُهلِْيملا ام .ْيلِإ ريْغّصلا سيول تالاخ ًبَحأ تناك يلا

 اتّناكو .ّدَجلا َهَبَرَعِل َةَميقَسو ِلْيَحْلل تالبطنا ىلَع يوحي احسه
 ُدالَْألا ُلِْيف .ءام ةوحاطو مقاس ىلإ ُلِصَن هلام لِما ةَقيِدَح

 أ اًريُح اًدونُم ْمُهَسْفْنَأ َنوليحَتيو َنوِمْليِف ةئوحاطلا كلت ىلإ
 َلِصافلا تالا دّسلا َنوِمِحَتمَي اوناك ام اًريثكو :اًدونُج وأ َنيِداّيَص

 . ةركعلا ىرْجَملا واي ىلإ َرَطَتلا َنوقِرتسَيو « ةَيِقاَسلاو َةَقيدَحلا ني
 يذاحُملا مِلظُملا قيرَّطلا يف نوريسي ةَرَحَس َنوليحَت

 0ك لاش نإ نلت اباك امك ٠ وادَملاب طخشلا طئاشلل

 .ةقيدَحلا طَسَو ةعقاولا ِشلّللا ٍقرَجَش لال

 اوناكو

 من ار 2 ها نك للا ا

 'ترتشا اًمَلو .َةَيِلْشلاو عمل اًكرط اًمئاد هل ٌعِوَتب
 مهفصَي فيك هدَج ُهَمْلَع « ىمدلا دونجلا نم اقودْنَص وق عاما 2 2 9 3 0-2 100 و

 . رلاتقلاو ٍبْرَحْلِل اًدادْعِتْسا



 رهحف شيم لالطا تب تاقفألا ملت يف اَْيلِإ باهّدلا

 ناك ةساردلا رلوصف ٍدَحَأ ينو .رلِرتَملا يف *صاخ "دنس لإ
 نم برت ةلخاد َةسَردَم ىلإ ليف دبا جراخ ةلحر يف ُهادلاو

 يدللو» : لوقُي هدلاول َبتَكف َةيلخاَدلا ٍةَسَردَملا يف اًديعَس سيول
 راس سس ا 5 هس ل 0

 نوكأ نأ ىلإ وُبضَأو قءانهلاب رُثَأ ال انه انأو 3 0
 0. مكَعَم قوبَحَصَت

 1 دا هد

 الا تو نا
 وعدم 8ع و2 2 ا :

 ءرخآ ير هل ناك سيول نكلو « ٍهِتَرْسُأ
 « اًيكَذ اييَص ناكو .اًنتاك ثوكي نأ ىلع مرَعلا اَدِقاَع ناك ْدَقَ
 ”ةساللاو يرلكتإلا سدألا يا اموسح سررت نات

 ل ١ ا 1 ا ا ا ل
 معزتي « ةسردملا يف هنارقأ نيب ادئار حبصاو هتحص تنسحت

 00 لا 0 - 1 6 مسمع - هه

 ةابَحْضَي نأ ِيَدِلِو ناكمإب راص اَمَك «ُْهَيلاقَم ريدي "هَ

 . ايا يف هع
 ا



 دلو ُهَبِحَص « وِرْسُع نو ةَرشَع ةّيلثلا لب اًمَلو

 5 رورم َدْعَيو .فيافلا روت ّئِطاوش ىلَع ةعقاولا ارامل ش

3 0 
1 

0 2 
 يف َةَجَرَد لع لصحَيِل رند كواج يف سار ادب راس يأ

 لامعا ُكراشُي ناك ْدَقَف ٍفْيَّصلا ٍلْضَف تالْطُع ءانْثَأ اَمَأ . . مولغلا

 . رئانملاو [ىناوَملا يف َلَمَعلا وددلاو فارشإ تْحَت َنولمْعَي َنيِذّلا

 ام 0 ا هلأ عم ةعياملا يف ةّساردلا سيول ّبَحُأ
 ةقادَص طباور نك دقو . ٍليصحّتلاو وململا يف هج نم 0

 م رمغلاب دل ورم يف 'مُهقاضتساو دياثأ نم ريثك عم

 امادلاو بحر .ءيفتي لالقتسالا ىلإ دقرتو "دب ارم 0

 ا ا ا بحل لك هِفاقِدْصَب

 نم اًريثَك سيول ىضْنَأ « ةلاّمو .هِتالْطُع ًتاقؤأ ويف يضنُي يك
 تب نبا ناكو .ءقافر ٍضْعب ةَِحصب 1 هَدْحَو ٍتاقوألا

 نأ سيول ّرْسو . جدريُماك ا 6غ املك كام لإ هس
 96 ماع 1 ةرعاواع ع
 ناب نك دف « وردص يف اركي الك اع هل حصن زم دج

 « ايلك ريصت نأ الإ حطي الو « سنهم دركي انأل لصين
0 1 

 1 .ويف وددلاو لامآ "بيْحَي نأ فاخي ناك ُهنكلو

 أ رزقت ءارآلا لدات نيو ٠ قركفلاب ُهدلاو ّبَّحَر َنيح ٌةَأجاَمملا

 ةنوكي ىّتح نوناقلا سْرْدَيو ةعياحلا ىلإ باهّذلا يف سيول يي
 .ةياتكلا هله يف "جلب نأ ىإ هَعِبَع اهني "بيتك هله ِوْيَدَل

15 



 ُهعَم اليخت ناكف . نونانلا ديسارِد ءانثأ ةباكلا يف سيول دب د
 اكنأ نب 11 ريب ال الك دع ائتما ءابقت اننيأ انتم
 كان ةفداصت ناك يلا ءايشألاو صاخشألا َلْوَح تاعابطناو

 ةربثدأ قرأ يف هلاوجَت نع هوبَأ ضْرَي مَّلو .قيرَطلا يف ريس
 . يقال ناك نيل ءارثقلا ىإ ٍدَحّتلو اهنا ولوخو
 ةرثسإ سالو لوطا ريش اليمرُم 1 3 ل َكِلذَك

 هللا نازل نمت اكو . ةعيباو ةَضيرَع ةَعّبقو ةَميطَملا نِم ةَضاَفْضَق
 . نيمرخُملا وِئاقِدْصأ دالؤأ ٍرِئاسَك ناك

 كل ل فرتعاو « َنيرَخآ َنيّلومو ٍباّتكب 0 سيول ادَبو
 ا ا ل رك 6 ا رورلا

0 
 نِم دعب اميف ص يللا - يفاك + يديم - تا ةعماج

 آذنأو هْئاَقدْصَأ سرا

2 5 : 5-565 5 31 
 رلاعسلاو درَبلا تالَرَن نِم يناعُي لاري ال سيول ناكو

 نحو .اًدج ديساق ةَرِْدَأ يف ءاتشلا ُروهش تناك اذِل « ِديدَّشلا

 م 00 ِهْيَلَع دتْشا وِرْمْع نم نيرشعلاو َمَبِنالا يف ناك
 هوه 21
 انف وب نحل ُثِيَح انف هبوج يف ةَئطْنِم ىلإ باعت ”ةيربط
 قو
 ةلاك 0 ذات دعب

 اًرداق ّحّبْصَأو ُهَتَحِص 'تَنْسَحَت هانُه . موا عك 40

 . نوناقلا يف ياهلا ةتاحتما يدوي 0 ةعماخلا ىلإ ٍةَدْوَعلا ىلَع

 ٍراَدلا بباب ىلَع ّمِضُْو امدْنع و و َ
0 



 حم اقف «رنوناقلا نهم لوازم يف اليو نئنفيتس نسنفيتلم رِقتسَي مل
 8. 220 ره ف مشرع ع

 اب اًيدج دطايتزا مدع رئي لنج نم دلو
 يف ةريصق 'صّصقو ”تالاقُم هَل * تري . لاحْبتلاو ةياتكلا ادي

 « ( ةّيليغاد ةلحِر» ٍوْمْصَو ةباتك 0 نق ناكر . رتالَجَملا ضْنَب

 ربراق يف هئاقِدْصَأ ْدَحأو وه اهي ماق دق ناك هسا

 فو اكيجلب نب رتاوتقلاو ٍرْهَْألا رح وناكلا_.عْوَت نب ررغَص

 نم موي يفو .ابَمَد اَمَتْبَأ راظنألا طَحَم اًمهايراق /ناك

 اطسو وب سيول "براق بَلَْلا «ٍريَغ رطم لوم دن « مايألا

 « ئاذجيلاب اكن لاي ال غو هت رجه ٠ ٍناضّيفلا وايم

 عذجلا ىلَع َسّلَجو . ِرَّْلا يف فاط َةرَجَش 0

 ُةقيدَص ةكسشأ ىتح « هن اديب عرس هب

 تناك ين رمل نرد مك ناطاما 0 دل اأو

 ورذه را نأ قبس ادق سيول ّناكو . َنيناَنَلا ,ة

 احب مِن ثيَح بوب مَع نبا مم جنبول ِرْهَت ىلع ة

 ئيدَح دقو اًصْخَس سيول لب

 ةلاذ افك رك 0

 .لبوُيإ اهتباو ديول اهيئا

 اليل



 تَحَوْرَت دق تناكو « اينزوفيلك
 ا

 'تلياق اّملَو .اهرْمَع نم ةَرشع ةعباسلا يف مو نروُبْزوُأ ماس
 201 0 ا

 ٍقيرط يف اهجاور ناكو نيثالثلاو ةّسِداَّسلا يف تناك سيول
 5 ايد ِ اًبوروأ ىلإ لحرب 'تَماق دقو .رايهنالا

 ورطتلا نمو . نيوُلتلا "نك ةساروب اهسفت لَمْشَم اهجؤت يقبرط
 ها 0 ل ٌروعش سيولو يناف 1

 .ةايحلا ةكراشتل اهدشْنَب يلا رمل 0 هنأ نسي

 « ََفلَطُم وَما نم اًمِهدَلَو جاور ََرْكْفِل سيول ادلاو م 2

 اقلط طل ل( هن سا ها ل
40-- 

 .اهئدلوو يناف َةيلوُوْنَم ٍلَمَحَت نود ُلوجَتِيو بتي ارح

 اهجإ 3 قالعلا وضم تل نرفبلك لإ يلف "تّداع

 الو نم ةّيكريما ةّديَس يناف

 . قورطم ريغ 0 نيرو ٠ ؛ قو ًةيِفاَص 0 ينِطْعَأ

 2 يربَخ اهب ترا اهيل تار ني نيب اَدُهَم ينطعأ

 يللا اد ف هزل قنا كيلا ريد نبق 0
2 

 دك فا للف راع اه تيس ل د

7 



500 
 نيالا وتلا ا ال الص لا ”كقيتلم مّمَص

 حيطأو برم هدو فقفأف « هلحضأو بأ وب حصن ام لع

 .واباك ني ةيكي ام ىلع ديمي اي يف رم دلوَأل + سبول
 وهو ّلّمَعلا امف « ُهَدْحَو ءتا ينُكي داك ال كلذ ناكو

 ؟اهيَمْجَأب قرسأ تاقََت لَمَحَت ىلع لِيقُم

 20 0 ا
 لسا ع ةفلك قرا صحب َرِحنُي نأ ٌرْطضا

 92 دحألا لح 2 درقر رثكلأ ضم كريو ذماق ةنيرجاهُم

 ,نيوذتو قريصق َدّصِق تك يف «ةيقسلا كلي رهط ىلَع ام

 . حرا نع هتاظَحالُم

 لح ةتّناكو .ِبْرَعلا ىصْقأ ىلإ راطقلاب هوَ كوبري نم

 اذلحتلا كلي "تكرتتسا . سيول 1 قبلا ٍيفيعض خرا ف

 ويقَو صخب يضْنَي امئانثأ يف سيول ناك « امري َرْشَع يلا ب
 يانا قعِساَشلا زل ىلإ ونْرَي َهَبَرَعلا حطَس ق قْوَف اًسِلاج

 الدود دع
 لك ادخار .ُاللَع  ىوقل ةلوهْنم اينزوفيلك سيول ّلّصو

 | تفولا ضب 0 0 لما وعسل رم رّهشألا َلاوَط ُداَدْرَي

 ةلاتْمو وكسر 8 ىلإ فد 0 . يروم ةبونج ؟ ٍلابجلا ف

 بتي 0ك كلذ ءانثأ فو رطبست ٍرمأب لامع ٍنِكاسَم يف ماقأ

 « ارك يف ُئاقِدْصَأ ىلإ هِصّصِقِب كر تقولا لاوط رطاشتتب

 . كانه عاب 1

 انف



52 2 
 نا ه2 (ةقيلط اف ان كا

 كلذ 3 0 نق ناك ل صر

 مِلَعو .اًريطخ ل اق ما علاحب ةادلاو

 يف ىُيام) راي يف اجّفرتو .لْبأ 1 مضيع يناف "تَماق

 رلاج كل راع ىلإ لح قا اعد وكسر ناس

 . اهترايز يف ا 'بِغَر اًناط ٌةَفطنِم ودارَتْلِم تناكت

 0” موصل راجشأ ني ترم 22 0 انك

 يللا باطلا يفو ٍةَضِف جنم انكم فلس اميف لاك « مهتم

 قرأ لع يوتحَت اًكَرْغ اودَجَ ٍروجمملا جملا كلل
 ٠ اال ناكف قَديعَبلا لالثلا "قْرَم 0 ام . 2

 ”حطقيو كالا 0 00 َتاكف 0 ف سيول

 بكي حييل نال ناك 00 هال ع باشْخألا

 .اًمَح ُدَنَحِص َكَلَم دقو «مالّسو ِءودُه يف



 داع « ليحتل ىلَع

هِيَطَو ٠ ادنلكتلا لإ ديوأو يفاو رم
ي متي ذأ اوغَس ناكو . ٍ

 ن

 رزَع فاليخإلا لُك 'تقلتخا حرم ا

 ىلإ اولَصَو ءرماع ده ع نيل 0 ذأ

 رقأ ودم ٠ ةكاجلاو ةارباو عطا ٠ يف لعل اندوعت ِنيتللا

 5 قديس 1 اهني ٍةيرَجَع 0 ىلإ



 بطلا درابلا ادئلتكسا رج نأ ءابطألا َررك كانشلا برت 0
 يف سوُقاد ىلإ باهّذلاب ٌهوحَصتو سيول َةَحِصب رش دق

 سي ا ل . رهشأ 2

 نأ ٍضْضَم لع سيول "قفاوو .ةّثرلا تاذب ىضّرملا ّنِم نوريثكلا

 ادئلتكمسا كَل اًئيزَح ناكو . عيبا ٍلولُح ىَتَح ارسيوس يف مق
 02 و 2 وِ 0 510 2

 ا كلبك قريصق قدم َدعَب

 ب ادب خيرات "نع رباتك عضو ُدِعَتسَيو تامولطملا فَ 00
 هرم

 . ادئلتكسا
 1 2: 500 2 ملا 00

 اذخاو ينافه سيول َّلَحَر (ربوتكأ) لوألا نيرشت رخاوا ينو
 دْيوُل دوجو ناك - قوانقلا ٍدَحَأ يف 'عيمَجلا ماقأ .دْيوُل اَمُهَعَم
 « ضير اًيْوَي هعم ُهْبَحْصَي ناكف « سيول قَداَعَّسلا لماوع ْنِم

 3 نفع هل ةقق هر
 . ىضْرَم 'مهمَظْعُم ءالزن نم هيف 'نمب 'قدنفلا اكرات

 كلرح لالا نأ رمش امك رقاد ىف ةاحلا سيلا لَم

 ا

 ٌرثكأ ةئاتكلاب هَل هل حتت يناف "نكت مل 'تتسحت هي
 ةلااقكال ىو هل هنت 'ترعتساو . يوي تام ه2 هس. 2 ير ةعدع

 يي داهجإلل ا
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 َُك اول يباتلا ع يف ادئلتكسا ىلإ قاف عم سيول داع

 ٍراطْمألا لوطُم نأ نم 0 0 ودم لاقل 0

 كارلا رطل «نوحِرَّملا

 . اًنيِدَر لاري ال رجلا َناكو «راعرب ىلإ اولَقَتن رمل رخاوأ ف
 م 2 مو

 لاير 60 1 نم ةطبرخ مسرب وو دْيوُل بقري سيول فق ملا ٍدَحَأ يفو

 ةريزج» ّلْثِم ءامأ قطبرَخلا ىلَع عّضوو مَع يف ةكراشو « هلايخ
7 1 7 

 : تكلا يف بكو سجّل راظني نمو «ييطتلا لكل

 1 قيلاتلا قئ رئاقتلا يو .زكلا ةريرجم» ةَطي رخلا لك 0

 .رلوصُم نيوانعب ٌةَمِئاق رعت ةنلر ار

 0 هك 0 اين كارطفلا تك نع سيول ناك ىَش يملاتلا ع ىفاو 0
0 

 ل ل َتَّصِق نم لوألا َةئالَثل

 هع" نإ كريب



 ا

 اذه ّناكو « باتكك "ترين 188+ ٍماَع ٍِش هرزتكلا ةريزج»

 قباتكب اًءلْوُم سو ناك دقو . بِتاكلا ٍَقلَح رهاب حاجَن 0

 ِنَع يو ام 0 ةلاذ هباتك نوكي نأ دارأو الزل ٍصَّصِق

 .خابط ٍتارماغُم 'ْنَع 00 َلّيَأ ثاكف دْيوُل اَمأ .:

 لطبلا يِبّصلاو « هرّفْلِس نوج جفول» قدحاولا قاّسلا يذ رْحَبلا

 . مّلاعلا ءاجرأ لك يف نافورثم ّنآلا اَمُهو « هرْيِكَوُم ميجا

 1 نييااط لإ هال كن 00000 نم ا

 دقو ٍلّبجلا ىلع متي خوك يف ارناثآ درعا ف قل

 1 رخوكلا يف اكو .قْدنُفلا يف ةماقإلا ىلَع كلذ اولّصَم

 الالب امثو سيرلو دْنوُ اهنش بْرَح "نم كو .ديولل اتَصصخ

 ام َقْوَف ريشابطلاب طخ 2 ةّطبرخ قْوَف نبذل عونجلاب

 . قَرَجُحلا كلي
 39د سو

 هيشي ةيمد رك ا اهيل ناك

 رابع اناك وأ «وتلرفُط يف سيول ىدل ناك ينل حرم

 َرِظانَم ٍبَّشَحلا ىلَع سيول تحن دقو .قَرب 1



 ىلإ اودوعتي مل ْمُهنكل ادئتكتما يف دي ةينان هرم َفْيَصلا اًوَصْنأ

 لقتتلا ةايح اومكتم نق اوناك ْذِإ «فاتشلا كَح امَدْنِع سوُفاد

 اىدم هيف اوما يف ريالا ىلع اثم اوراتخا اذ . .مئاذلا

 يماّيأ دَعْسُأ نم ناك ُهْنأِب دنَب اهف سيول ُهَمَصَو رك أ را

 وتايَح

 اندنل ىف مكارقلا ايو « اَقرمْرَم "اك نآلا سيول حَّبْضأ
1 4 1 

 قولا اذه ىف َدَح 5 هر وضرخألا تنم نفر كروي وينو

 قديصُق يي 0ك 00 اهادْمُأ ٍراغّصِِ ٍراَعْشَأ ةَعومْجَم عصي

 .َريغصلا اذه يبتك يبرم ان كيل را

 َرَصَح رار لإ كلا قرا 12 ا
 ةَئيدَم ىلإ مُهَحَم هوبِحّصو ءانرمألا 2 سيول ةَرايِزِل

2 
 ٍٍضّرَملا ةاطو 0 ْتدتشاو 2 ةَديِدَش 2

 0 ل الا ع نبا ءاعّدتسا ىلإ يناف راق

 شارف مزال نأ يلع اكو ائيَب مِضَرَم "ني سيول الإ ناك
00 

 تقلا ني اضن ويلع مرح مالكلا ىَنَح . .كاَرَح نود ًميباسأ هَّدِع
 : ةسلم و«

 م7777 اا مسي ذأ ني كنت ةلكلو وره ضّملا واحب را فاع
30 5 

 1111| .«لافط الل ٍراعشأ ةَقيدَح» 0 لأ رسل ا دئاصق

5 
 9 هيكسر 00000



 ءابَو َةَدْلَبلا يف َرْشتْلا « اًماَمَت ء ءافشلل سيول لمي نأ سس

 لب نوف نا دك ككل كلن ل مك

 بألا نسنقيتُس ىرتشا ثِيَح ثومئروُب يف اوماقأو .ارتلِكْنإ
 تم 00 ا ا 3

 . ةبحمو زاريعا َليِلَذ ينافل هادها الزنم

 كِلذ ٌناكو . ٍديدَجلا | درنملا ىلَع روثبر كس مسا سيول قلْطَأ

 .لجاس ةبْرُق وِياَمْعَأ ُدَحَأ اهماقأ يلا تارانملا ىدْخإ سا
 ني ايم خبل نم اًيرَق لِما ناك . ”يِبْرَعلا "يِرْخَّصلا ادئلثكما
 ربط ”قلخت ريعيدَح للم "تاب هتان لع « بلل

 .ماَمَحلا ويف ُنّشَمُي جرب ةقيدحلا سوي ناك امك .ٍِسَرْوتل اه 8 فدا 2

 هش ثومئروب يف اهاضق يل تاكا تارسلا 1

 اًريثك ءتَرابِزِل ٌنودِفي ُهاقِدْصُأ ناكو .اليلق الإ "لَحْبَي 'مَلف ِ

 .يالال ن نم اًمْوَي تبَبلا 0 مل

 0 الكل د ني لك يف ارهاب 8 2 باتكلا

 ام



 يف ةعملا 0 امره ل 5 هنو ناكو ٠ نيد ' ص م دباب
00 

 هتوم وحلو «يلاتلا ماعلا .لئثاوأ يف بألا ةتامو . ِهِنْبا ةَففر

 00 ا لَ

 راص انآلاو .نيشلا لجل ني برم لع انركي يك الك
 يف « سيول ةحضو سات حاتم يف شيعت نا رسألا ناكمإب

 عاق هدأ 1
 أر ٌرقتساو .ٌروجعلا سيول مَأ هيف

 .ًايليج جنم 'نع ٍكْحْبْلِ اكرمأ اورورَي نأ لَع نا

 ثاكو « يبرم ئاقدْصَأل رعادو 1 ندنل يف سول ماقأ

 ينديِس 0 هَقفار دقو . 0 ٍفْرَظ يف هَتدوَع نوع عجل
 نإ ركل قفل يضاف 1 2 روحا هموت عم.

 0 ام . يفالاو ليحل لقتل ةئيفسلا كلت اتتاكو. .ِرْحَبلا ٍضْرُع

 اوقت اهل باطيخ يف 'تّبَتكو « َةّلْحّرلاب تَعَبْمَتسا ٍدَقف سيول
0 00 1000 
 را رعيمملا نيل هنإ»

 «. كريس يف ن 1 6 كلا

 ا ديول ليدل كبح نقرا مشب كروب يف اوئكمو
 اك ذلا) صن فلو لأب اقورعَم ناك . وباتُكلا ءاَمظُع لابقتسا معو م

 .كادْنوُردَألا رلابج ىلإ اولَحَر كُروُيوُين نوو . (دياه رتسولاو لكيج

 انا



 كاناراس َقَرْبحُب [ئِطاوُش ىلع "يِبْشَح لزم يف اوماقأ كانه
0 2 

 . ةسفن سيول ضَرَم نوناعُي يذلا َنيرودْصمْل حصْم نم رِبرقلا
 يف اوناك باي م ٍةَعومَجَم يَنَأتِ ادّنك ىلإ يناف ككل

 عب ا 'مهتفاو كلر ٍسراقلا ٍمْربلا مايا ان اهْيَِإ ةجاحلا سَ

 رميعتتلا 0 رياظو دلل مطار سراب نا
 قاف "تراس امل لاحت 0 نحب هج يطأ
 ناس يف هَل مست نأ اهني بَلط «اينزوفيلَك يف اهيراقأ رايز

 2 ديو يخت قحرإ رتشَي اجئتسا ها د

 اًعئار ناكو « اينروفيلك ءايْنأ 1 0 تخيل ناكو

 يي رو اهذلاك علي 0 عرعارشلا

 رئازج ىلإ َنيهجتم تْخَبلاب اورحْبَأ 188 (هينوي) ناري رَح ينو 5 2101 5 . ل
 .اًيوج ليم 6٠ دعب يهو زيكرَم



 526 ما فوم مع
 ىلع هنا َرعشو « راحبلا كك 1 5 ودوجول وسرت

 لش ل « "ليلعب يَ اثَي مَ ٠ ومَا نم نوكي ام رت
 احسلاو اًوحص وحلا سو ِهِصَّصِق رلاطنأ ع 0 كاش مهب 2

 تالا ٍرْرَج لإ قيرطلا فصتنم اولَصو ىتح اًنداه

 ٍتْخَبلا قع ل ؛ائلل ٍٍتَعَّمَجت د «راذنإ قباس نودبو

 . جاهو ٌرَْبلا ٌراثو هير ةقارتسا راطخا م

 تصفر دقن ىلا .ِرْحَبلا راوشب ُهمأ الو سيول مشي مل

 ىلع ايوب أَ امل توكمم رب لتحت هتك 01 نيت
 ةعيباو ”"سيالم قي ك1 ُحَقتلو ة لا ,لئالد ني اهجنت
 اًرادص يدري سيول ناك ام « ِنْيَمدَقلا ةيفاح ٌريستو ةَضافَْق

 يذلا اهيِزب اتقتحاو اهياقو نع سَ َّظ دلو ا
 ءاسملا ينو . ليارألا دي ةّيقاط كلذ 5 امي ا ف 0 ا

 را
 ذقت ورع نق ١ تكلا روط عا نوت انيعج اراك

 ا رك ل رام ل كر

 ةريزحلا نأ فيك دَتاَِمْوَب يف سبول بنك او . اوك ةريزج
 ارش هيأ نحت ةميؤلا ارق اهني ”ىبارفا ءانأ يف هَل تب
 ٍرثَبلا ري بحب سبول ماه وويل كلذ دْنْو .ىنّشلا
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 ٌةَديدَع تاعومْجم هل سيول دا ٍنْيلاتلا ٍنيماعلا قرف ينو

 يقتبهات ىلإ وُكْساك ٍتْحَبلاب اورحْبأو « يداملا طبحُملا رج نم
 روتاوكإلا ىعذت ةّيراجت ةئيفَس رْهظ ىلع اوعلأ اهنمو  ياوَمو

 لَ اور م ءاوئاسو تيلج رئازتج ىلإ (ماوتمالا طخ يأر
 ةقرغتما لحي يف لوكين تيناج ىعذت نك ةّيراجت م

 . ةريزج َنيئالو اّنالَث اهكالخ اوراز ٍروهش عير
5 2 
 لك 0 "تاع « ماع ٍروُْم َدْغَب ]

 001 0 يل

 اع هل 2 نول 57 'مهيلحر دْعَب دعب 3

 هئاَقِدْصَأل سيول بكر . مالا نر 01 م

 «. شارفلا ىلإو اتلِكِْإ ىلإ دوعأ نأ بْحَّصلا "نيل ُّنِإ» : الوقت

 ىلع عَقتو ٍناَدَق "00 ىلع وبْرَت ضْرألا َةَمْقُر ةحاسي 'تناكو
 .اوئاس ارت مَعَ ءايبإ هانم ىلع ضرما ايف لج حنس
 اود اذلو « لبجلا حرفُس يف يرْجَت تالالّشلاو ُراِهْنألا تناكو
 محلا لوادجلا يأ اًميليق َلَِملا
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 00 يم را يف 0 00 لو قف سيول م

 يدا لِما صا .رخَبلا مر
 تيك الو ءولتكأب لقسألا ”قيطلا لشي ربك رمي ىلع
 ىلع د قرش *. ِلِريَمْلِل ناكو .ريخألا و ٍبََحلا .حاولأب ُهئاردُج

 فرغ سمح ىلع ُهْنِم يللا قباّطلا ا
 يف اهب لمع هر ب انف سيول فاضأو

 .رويطلا 0 ص و ا َ

 ا ؛ نوكتلاو ٠ ان
 ٍرْحَبلا ٍَتْوَص ىويم ةنوكسلا لقي و ٍتوَص نو سدو ناك
 .بتاكلا ةّماقإل ايام اًلْنَم اًمَح ناك ْدَقل . رويطلا ٍديرغتو

 ءانأ ةبتكلا نع سيول نكي مَ لا نحل تلا
 ها ل و

 ف ا 0 ةراكفأ نوري اًمئاد ناك .
 جو نإ لب « قئلف رط كل ىلع أدل اق
 . هئاقدْصُأ ىلإ قمظَتْنِم لئاسر ةباتكل تقولا نم

 ُهَسْقَن لّيحَتي ناكو .”طق هقرافُي "مل ٍنطَولا ىلإ َنينَحلا 0
 . نوتسناوسو انوي رئاك دلابج "نع بنك نيح كانه ىلإ داع ْدَق

 4ك

 انلازك
 ا

 "ا اا اا



 هةهج م دوم ه8 طاع
 000 5 00 دق 2 0 0 ناك

 0 ناعيا دلو 5 هاي 57 اكن < د 0 0
0 

 اهثواعُي لزثملاب ةَطبِحُملا ضْرألا حالف
 ل ملا علا ناكل * ا ا

 ناكف .ٍديدَجلا ٍلرْنملا ىلإ اًرحَب روي
 اقف اكاَكَتَت ناتكلا ْنِم 'شرافم اهْبطَع َدْئاوم ىلإ ًنوسجَي نورئازلا
 "اثني ملك اذه "قزق ُهلِطُب ناك اَمُك . جاجلاو َدّضِفلا يناوأ

 قيرط» 0 ع اوقلطأ ايو قي 3 5 َش
 الاي © يف اوناس ير ناهأ راه اقر لا

 لو طر 0 0- ويَمدَح يفو يقالكولا ةيوار)

 : بنك ادقو .وٍراعْشُأ ينو هِئاقِدْضأِل هلئاسَو يف الإ كلذ 'نَع ْحِصْنب

 يدب لال رول ةوعأ نأ نوَم مهل
2 5 5 2 
 « رويطلا توص ءادهشلا روبق قوف عمساو
10 
 .عادن يأ عّمسأ 3 مث
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 رنا ادنلكسا نع اور ةباتك سيول دب 04 1 يف

 رولا نراك رش يف ءانم تاذو
 همام

 نم باتل لطَفلا ابكي هيَ مْنُم ىفنأ نأ ه

”0 

 0ع أ أ ابيل رح

 يف سيول "تامو . ءافّشلا يف لم ُئأ كام نكي
 كا 22

 لئنيح ل ذاكر 0 ؛ (ريمسيد) لوألا نوناك

 2 ع

 بقل درت ختم 0 أ ا ا

 0 ا
 هما 50 دي

 : لوقت قديصقلا وه رطل + 0 د نأ

 ها كي م "ب انه

 داع نأ دعب نطو يف اًمعان

 هقماق مصل كن
 هاج ذأ دعب دايصلا دقريو





 ةّيحب راَتلا ةليسلسلا

 كوك ناطبقلا ١١

 ني سيول تربور

 نانويلا : ىربُكلا ”تاراضحلا ٠

 كلا تارامكلا ٠

 كلا تاراصحلا 6

 : ىربُكلا تاراضحلا ١

 كا ”تاراضحلا ٠ سومولوك_رقوتسير ك
 آلا :٠ ىربكلا ”تاراضحلا رّبكألا ُرَدْنكْسإلا

 0 ”تاراضحلا 4

 : ىرثكلا ”تاراضتحلا ٠

 5علو5 561 ميوطأو

 0 نمرثكلا نآلا ةّملاظملا تح ةايلِي ف
 نمانهب ٌصاخلا نايل ابلطا . راّمعألا فلّت#بِسانتتاَكوضَوْلا نم

 يس - نانعإ ةتكم


